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Eski Kot Taşlamacılarında Kaçınılmaz Olarak Silikozun Ortaya Çıkması 
 
4 Yıllık Bir Takip Çalışması 
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Alper; Dr. Metin Güngören ve Dr. Kathleen Kreiss 
 
 
ARKAPLAN: Kot taşlamacılığı silikozunun seyri bilinmemektedir. 2007 yılında silikoz vakası, 
radyografik ilerleme, akciğer fonksiyon kaybı ve ölüm oranına yönelik 2007 yılında incelenen eski kot 
taşlamacılarını yeniden değerlendirmeyi ve bu sonuçlarla daha önce açıklanan silikoz risk faktörleri 
arasındaki bağlantıları incelemeyi amaçladık. 
 
YÖNTEMLER: Uluslararası Çalışma Örgütü sınıflandırmasını kullanarak akciğer grafisindeki silikozu 
kategori 1/0 küçük opasite yoğunluğu olarak tanımladık. Radyografik ilerlemeyi iki veya daha fazla alt 
kategorinin yoğun artışı, yeni bir büyük opasite gelişimi veya büyük opasite kategorisinde bir artış 
olarak tanımladık. Akciğer fonksiyon kaybını FVC’de %12’lik bir düşüş olarak tanımladık. 
 
BULGULAR: 2007 yılında incelenen 145 eski kot taşlamacı arasından 83’ü 2011 yılından yeniden 
değerlendirildi. 4 yıllık bir takip sürecinde dokuz kişi (%6,2) ortalama 24 yaşında öldü. Yeniden 
inceleme için hayatta olan ulaşılabilir 74 taşlamacıda silikoz prevalansı %55,4’ten %95,9’a 
yükselmiştir. %82’lik oranda gözlemlenen radyografik ilerleme genç yaş, hiç sigara içmeme, 
ustabaşılık ve işyerinde uyuma ile bağlantılıydı. %66’ta görünen akciğer fonksiyon kaybı, hiç sigara 
içmeme ve beklenen daha yüksek FVC %’si ile olumlu olarak bağlantılıydı. Ölüm, çok değişkenli 
analizde yalnızca daha önce çalışılmış farklı işyeri sayısının bulunduğu düşük akciğer fonksiyonu, 
işyerinde uyuma, farklı kot taşlama işyeri sayısı, ustabaşılık ve hiç sigara içmeme ile bağlantılıydı. 
 
SONUÇ: 4 yıllık takip dönemi, kısa süreli maruziyet ve latense rağmen hemen hemen tüm eski kot 
taşlama işçilerinde silikoz gelişebileceğini göstermektedir.  CHEST 2015; 148(3):647-654 
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Kot taşlama, silikozun nedeni olarak kabul edilir ve bazıları ölümcül sonuçlara sahip olmakla birlikte 
Türkiye’deki farklı merkezlerden birçok vaka bildirilmiştir.1-7 Daha önceki çalışmamız, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) pnömokonyoz radyografi sınıflandırmasına(8) dayanan, en az 1 ay silikaya maruz 
kalmış ve en az 10 ay latens dönemi yaşamış eski kot taşlamacıları arasında 145 denekten 77’sinde 
(%53) 2007 yılında silikoz hastalığı bulunduğunu 6 göstermiştir. 
 
Bu çalışmada öncelikli amacımız, 2007 yılından önce silika tozuna mesleki maruziyeti sona ermiş bu 
eski taşlama işçilerini yeniden değerlendirmek ve silikoz için teşhis kriterlerini karşılayan vakaların 
sayısının sürekli maruziyet olmadığında artıp artmadığını belirlemekti. İkinci olarak deneklerdeki diğer 
sağlık sonuçlarını (radyografik ilerleme, akciğer fonksiyon kaybı ve ölüm oranı) araştırmayı ve 
maruziyet süresi, işyerinde ustabaşı pozisyonu (çıraklardan daha fazla maruziyet göstergesi) ve 
çalıştıkları kot taşlama işyerlerinin sayısı dahil olmak üzere, daha önceki kesitsel çalışmada 6 silikoz ile 
ayrı ayrı bağlantılı olan risk faktörleri ve bu sağlık sonuçları arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçladık. 
 

 
EDİTÖR YORUMU İÇİN SAYFA 574’E BAKINIZ 

Gereç ve Yöntemler 
 
Araştırma Popülasyonu 
Bu çalışmanın kaynak popülasyonu, 2007 yılında incelendiğinde yorumlanabilir göğüs radyografileri 
ve spirometri testleri bulunan 145 eski kot taşlamacıdan oluşmuştur.6 2011 yılında Türkiye’de geçici 
bir ulusal kanun, silikoz hastalığı bulunan sigortasız tüm hastalara tazminat hakkı vermiştir. Bu 
nedenle, önceki silikoz teşhislerine bakılmaksızın kaynak popülasyonumuzdaki tüm kot taşlamacıları, 
takip çalışmamızda yer almaları için üçüncü basamak üniversite hastanemize davet ettik. Tazminat 
için resmi bir başvuru hazırlanmasında yardımcı olmayı teklif ettik. Takip çalışmamıza yanıt 
vermeyenler için hastane kayıtlarımızdan ve çevrim içi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ölüm 
Bildirim Sistemi’nden hayati durumlarını saptadık. 2007 ila 2011 yılları arasında ölen kişileri bu 
çalışmamıza dahil ettik. Hayatta olan tüm katılımcılar yazılı bilgilendirilmiş onaylarını verdiler ve yerel 
etik komite çalışma protokolünü onayladı (kayıt numarası 2011/37). 
 
Araştırma Prosedürleri 
Temel değerlendirme için 2007 yılına ait çalışmadaki bulguları kullandık.6 2011 yılındaki tıbbi 
mülakatta, yeniden değerlendirilen tüm katılımcıların silika tozuna daha fazla maruz kalmadıklarını 
doğruladık. Aynı teknisyen, kabul edilebilir üç çaba arasında en iyi FEV1, FVC ve FEV1/FVC oranını 
kaydeden aynı bilgisayarlı spirometreyi kullanarak (Vmax22; SensorMedics Corp)6 2007 ve 2011 
yıllarındaki akciğer fonksiyon testlerini gerçekleştirdi. Beklenen FEV1 %’sini ve yaş, cinsiyet ve boy için 
FVC’yi hesapladık.9 
 
Maksimal inspirasyonda hayatta olan tüm katılımcıların standart PA akciğer grafileri çekildi ve ILO 
sınıflandırmasına uygun olarak değerlendirildi. 8 Üç uzman, 2007 ILO okuması ve katılımcıların klinik 
verilerini bilmeden, 2011 yılına ait akciğer grafilerini bağımsız olarak değerlendirdi. Herhangi bir 
anlaşmazlık oy birliği ile çözüldü. Küçük opasite çokluğu dört ana kategoriye (0 ila 3) ve 12 alt 
kategoriye ayrıldı; ILO kategorileri ve alt kategorileri hastalık şiddetinin göstergeleri olarak kullanıldı. 
 
Akciğer grafilerindeki silikozu ILO 1/0 veya daha yüksek kategorinin küçük pnömokonyotik opasiteler 
yoğunluğu olarak tanımladık.8 Radyografik ilerlemeyi (1) iki veya daha fazla alt kategorinin (yani 
0/0’dan 1/0’a veya 1/2’den 2/2 ye) küçük opasite yoğunluğunda veya (2) bir ya da daha fazla yeni 
büyük opasitelerin (A, B, C) ortaya çıkmasında bir artış veya (3) büyük opasite kategorisinde (A’dan 
B’ye veya B’den C’ye) bir artış olarak tanımladık.8 Akciğer fonksiyon kaybı, 2007 ila 2011 yılları 
arasındaki boylamsal interstisyel akciğer hastalığı araştırması kılavuzluğunda FVC’de %12’lik artış 
olarak tanımlandı.10,11 Tüm ölümler silikoz veya ilgili komplikasyonlara atfedildi. 
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İstatistiksel Analiz 
 
İstatistiksel analiz için SPSS istatistik programı, MAC’ye (IBM Corporation) uygun 20 sürümünü 
kullandık. Kategorik ve sayısal değerleri sırasıyla karşılaştırmak için Pearson Ki Kare (X2) ve Mann-
Whitney U testleri kullanıldı. Önceden belirlenen risk faktörleri ile bağlantıları test etmek için ikili 
lojistik regresyon kullandık. ,05 A P değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
Bulgular 
 
 Takip çalışmasına 2007 yılında incelenen 145 kot taşlamacıdan, hem yorumlanabilir akciğer grafisi 
hem de geçerli spirometrisi bulunan 74 kişi ve ölen dokuz kişi (%6,2) olmak üzere 83 erkek (%57,2) 
2011 yılındaki çalışmaya dahil edildi (Şekil 1). 2011 yılındaki çalışmaya katılmayan kişilere kıyasla bu 
çalışma grubu daha az ustabaşı olarak çalışma geçmişine, taşlama yapılan işyerinde uyuma geçmişine 
ve sigara içme paket-yılına sahiptiler (Tablo 1). Katılımcı olmayanlar ve katılımcılar 2007 yılında 
benzer akciğer fonksiyonuna sahipti; fakat hayatta olan katılımcılarda 2007 yılındaki akciğer 
grafilerinde daha küçük ve büyük pnömokonyotik opasiteler bulunma eğilimi vardı (Tablo 2).  Hayatta 
olan katılımcıların ortalama yaşı (± SD) 2011 yılında 27±6’ydı. Takip döneminde ölen dokuz kişinin 
ortalama ölüm yaşı 24’tü (18-29 yaş arasında değişmektedir). 
 
Silikoz hastalığı bulunan hayattaki katılımcıların oranı %55,4’ten %95,9’a yükselmiştir. Radyografik 
ilerleme ve %12 akciğer fonksiyon kaybı sırasıyla katılımcılarda %82 (n=61) ve %66 (n=49) oranında 
gözlemlendi. 2007 ila 2011 yılları arasında hem küçük-opasite yoğunluğu hem de büyük opasite 
varlığı önemli ölçüde artmıştır. Radyografik ilerlemenin üç örneği Şekil 2’de gösterilmektedir. Her bir 
katılımcı için 2007 ve 2011 yıllarındaki ILO sınıflandırması Şekil 3’te gösterilmektedir. Tablo 2, hayatta 
olan katılımcılar için 2011 sınıflandırma sonuçları ile birlikte katılmayan kişiler, ölenler ve hayatta olan 
katılımcılar için 2007 sınıflandırma sonuçlarını göstermektedir.  
 

 
 
Şekil 1 – Akış Şeması. Bu çalışmada raporlanan 83 eski taşlama işçisi, 2011 yılında yeni akciğer grafileri ve 
akciğer fonksiyon testleri bulunan hayattaki 74 katılımcı ve vefat etmiş olan dokuz kişiyi kapsamıştır. 
 
Vefat eden dokuz kişiden sekizi (%88,9) 2007 yılında, hem katılmayan (P< ,001) hem de hayatta olan 
katılımcılardan (P< ,001) önemli ölçüde daha yüksek olan şiddetli ILO kategorisi 3 hastalığına sahipti. 
Ayrıca, katılmayanların yanı sıra (44,4% vs 3,2%, P< ,001) 2011 yılında yeniden incelenen kişilerle 
kıyaslandığında ölenlerin, 2007 yılında büyük opasitelere sahip olmaları daha olasıydı (44,4% vs 
10,8%, P< ,01). 
 
2011 yılında ölçülen değişimle birlikte 2007 yılında beklenen FVC % verileri, Şekil 4’te katılımcılarla 
gösterilmektedir. 
 

2011 

2007 yılında değerlendirildi 
(n= 145) 

2011 yılında yeniden 
değerlendirilen katılımcılar 

(n=74) 

 

Vefat edenler 
(n=9) 

Katılmayanlar  
(n=62) 

Yeni akciğer grafisi veya  
spirometrisi olmayan  
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TABLO 1 ]  Katılımcı Olmayanlarla Kot Taşlamacılarının ve Hayati Durumları ve Tıbbi Testleri 2011 
 Yılında Yeniden Değerlendirilenlerin 2007 Yılındaki Özellikleri  
 

 

Aksi belirtilmedikçe ortalama ± SD veya No. (%) olarak sunulan veriler. aP < ,05. 

Sekiz katılımcı hariç tümünde beklenen FVC %’sinde bir düşüş (%89) görüldü ve 74 kişi için beklenen 
FVC %’sinde ortalama değişim, %-67 ila %21 arasında değişiklik göstermekle birlikte -19,7’ydi. FEV1 
için altısı hariç tüm katılımcılarda beklenen FEV1 %’sinde bir düşüş görüldü ve beklenen FEV %’sinde 
ortalama değişim %-86 ila %25,2 arasında değişiklik göstermekle birlikte -25,3’tü. Hayatta olan 
katılımcılar için ortalama beklenen FEV1 %’si (±SD) 2007 yılında %100,3±22,1 ve 2011 yılında 
%74,9±24,4’tü. Beklenen FVC %’si (± SD) için karşılaştırılabilir ortalama değerler 2007 yılında 
%98,7±20,6 ve 2011 yılında %79±20,7’ydi. 
 
Radyografik ilerleme, %12 akciğer fonksiyon kaybı ve ölümler ile katılımcıların 2007 özelliklerinin 
karşılaştırılması Tablo 3’te gösterilmektedir.   Çok değişkenli analizde herhangi bir sağlık sonucu ve 
2007 yılındaki kesitsel çalışmamızda bulunan silikoz için önceden belirlenmiş risk faktörlerine dair 
bulduğumuz istatistiksel olarak önemli tek bağlantı, ölüm oranı ve taşlama yapılan işyeri sayısı 
arasındaydı (OR, 3,16; %95 CI, 1,46-6,85). Diğer önceden belirlenmiş risk faktörleri – maruziyet süresi 
ve ustabaşı statüsü – herhangi bir sağlık sonucu için çok değişkenli modele girilmedi. 
 
Tartışma 
 
Çalışmamızdaki en önemli bulgular, eski kot taşlamacıları arasında silikaya daha fazla maruziyet 
olmaksızın silikoz hastalığının ilerlemesi ve yüksek silikoz insidansıydı. 11 yıl içindeki ilk maruziyetten 
beri ortalama latens ve ortalama <3,5 yıllık mesleki maruziyetten sonra 2011 yılındaki hayati durum 
tespiti veya takip testlerindeki 83 denek için silikoz prevalans oranı, 4 yıllık bir dönemde %60,2’den 
(n=50) %96,4’e (n =80) yükselmiştir. Silikozdan ölmeyenlerin çoğu iki alt kategoriye, radyografik 
ilerleme (%82) veya FVC’de ≥%12 akciğer fonksiyon kaybına (%66) sahipti. Aslında hayatta olan 74 
katılımcıdan yalnızca birinde ne herhangi bir radyolojik abnormalite ilerlemesi ne de herhangi bir 
akciğer fonksiyon kaybı görülmüştür. 

 
2007 yılındaki özellikler 

Katılmayanlar 
(n = 62) 

2011 yılında yeniden 
değerlendirilenler (n=83) 

İlk yatış yaşı, y 23 ± 5 23 ± 6 
İlk maruziyet yaşı, y 17 ± 6 17 ± 5 
Herhangi bir dönem sigara içicisi 46 (74) 58 (70) 
Sigara içme paket-yıla  7,1 ± 4,6 5,0 ± 4,9 
Maruz kalma süresi, mo 35 ± 24 41 ± 27 
İlk maruziyetten buna yana geçen 
süre, mo 

78 ± 35 81 ± 37 

Ustabaşı olarak çalışma(a)  57 (92) 58 (70) 
Ustabaşı olarak ay 32 ± 28 31 ± 29 
İşyeri, No. 3 ± 2 2 ± 1 
Taşlama aygıtları, No.  4 ± 1 4 ± 1 
İşyerinde uyuma (a)  57 (92) 51 (61) 
FVC, L  4,37 ± 0,96 4,47 ± 1,08 
FVC, beklenen % 93,6 ± 22,8 95,6 ± 21,9 
FEV1, L  3,82 ± 0,90 3,83 ± 1,00 
FEV1, beklenen % 94,5 ± 23,1 95,9 ± 25,4 
FEV1/FVC % 86,8 ± 9,4 86,4 ± 9,5 
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Çalışmamız, kot taşlamacılarında silikozun radyografik seyrini tanımlaması ve 4 yıllık bir takip 
dönemine sahip olması bakımından eşsizdir. Diğer tek kot taşlamacıları takip çalışması, 29 (SD ±20 
ay), tüm akciğer fonksiyon testinin ve beklenen % değerlerin akut ve akselere silikozda azaldığını ve 
yalnızca akciğerin karbon monoksit difüzyon kapasitesinin, kronik silikoz vakalarında azaldığını 
göstermiştir.(12) Bulgularımız, zaman içinde daha fazla maruziyet yaşamadan pnömokonyoz 
radyografik ilerlemesi ve akciğer işlev kaybı hakkında ve radyografik ilerleme ile akciğer işlevinin 
bozulması hakkında bilinenleri arttırmaktadır.13-16  Geçmişte, eski kot taşlamacıları arasında akut 
silikoz hastalığı bulunan bazı hastalar teşhis etmemize rağmen 2007 yılındaki çalışmamızdan önce 
öldüler (3-6); dolayısıyla bu çalışma yalnızca akselere silikozlu vakaları kapsamaktadır. 
 
TABLO 2 ]   Muayene Yılına Göre Katılmayanlar, Vefat Edenler ve Katılımcılar İtibariyle Akciğer Grafisi 
         ILO Sınıflandırması 

Genel olarak No. (%) olarak verilen kategori verileri; No. ILO = Uluslararası Çalışma Örgütü olarak verilen alt kategori verileri. 
aKüçük opasite yoğunluğu kategorisi ve büyük opasitelerin varlığı, hem vefat edenler ile katılımcılar (P< ,01) ve katılmayanlar  
(P< ,001) arasındaki hem de 2007 yılında incelenen (P< ,001) ve 2011 yılında yeniden değerlendirilen katılımcılar içerisindeki  
(P< ,001) istatistiksel olarak önemli farklılıklardır. 
b2011 yılındaki takip çalışmasına dahil edilmemiş 2007 yılındaki çalışmadan katılımcılar. Bu katılımcılardan alınan veriler 2007 yılı 
çalışmasına aittir. Değerlendirilecek yeni akciğer grafileri veya akciğer işlev testleri bulunmadığı için bu katılımcılar takip 
çalışmasına dahil edilmedi.c2011 takip çalışması sırasından vefat etmiş 2007 yılındaki çalışmadan katılımcılar. 

 
Tek değişkenli analizde genç yaşta olmanın ve genç yaşta ilk silika maruziyetinin, radyografik ilerleme 
ile önemli ölçüde bağlantılı olduğunu belirledik. Sigara içme geçmişi ve sigara içme paket-yılı, yaşlı 
olmayla (veriler gösterilmemektedir) bağlantılı olduğu için akciğer fonksiyon göstergeleri ve 
radyografide ilerleme bulunan kişiler ve vefat etmiş olanların, hayatlarında herhangi bir dönemde 
sigara içmiş olmaları muhtemeldi; vefat edenler, önemli ölçüde daha az paket-yıl sigara içme 
ortalamasına sahipti. Radyografi ve %12 akciğer fonksiyonlarının bozulması ve ölüm oranı, ustabaşı 
olarak çalışma ve gün boyu maruziyete neden olan, işçilerin pasif silika maruziyeti yaşadıkları 
işyerinde uyuma ile bağlantılıydı. Ayrıca ölüm oranı, daha kötü koşulları bulunan işyerleri nedeniyle iş 
hacmini yansıtabilecek, bu kişilerin çalıştıkları işyeri sayısıyla da artmıştır. 
 

ILO Kategorisi Katılmayanlar b (n = 62) Ölen kişiler (n =9) Katılımcılar (n=74) 

Veri yılı 2007 2007 2007 2011 
Kategori  0                                                  35 (50,5) ... 33 (44,6) 3 (4,1) 

0/- 27 … 25 … 
0/0 1 … 2 1 
0/1 7 … 6 2 

Kategori 1 14 (22,6) 1 (11,1) 20 (27,0) 24 (32,4) 
1/0 5 … 14 4 
1/1 5 … 4 10 
1/2 4 1 2 11 

Kategori 2 8 (12,9) … 8 (10,8) 22 (29,7) 
2/1 1 … 3 4 
2/2 0 … 2 9 
2/3 7 … 3 9 

Kategori 3 5 (8,1) 8 (88,9) 13 (17,6) 25 (33,8) 
3/2 3 1 4 6 
3/3 2 1 3 7 
3/+ … 6 6 20 

Büyük opasiteler 2 (3,2) 4 (44,4) 8 (10,8) 18 (24,3) 
Tür A … 2 4 3 
Tür B … 0 3 3 
Tür C 2 2 1 13 
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Silikoza ek olarak taşlamacı popülasyonu, hayat kalitelerini ve silika maruziyetini etkilemeyle ilgili 
diğer sağlık koşulları çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Bunlar göz ve üst solunum yolu sorunlarını17, 
pnömotoraks, hatta bilateral18,19 ve TB’yi20 kapsar. Ayrıca silikoz nedeniyle ölen akrabaları veya 
arkadaşları bulunan ve akciğer nakli23 dışında hastalığın uzun süreli iyileştirici bir tedavisi 
bulunmadığını bilen birçok hastada psikolojik sorunlar da yaygındır,21,22 
 
Kot taşlama ile modaya uygun eskitme kotlar üretme, Türkiye’de 1992 yılından sonra başladı ve 2000 
yılında en üst seviyeye ulaştı.6 İlk iki vakanın ölümü ve diğer silikoz vakalarının ortaya çıkmasının 
ardından1-6 kamuoyu sorunun büyüklüğünü fark etmeye başladı ve birçok işçi, işini bıraktı. 
Kamuoyundaki infiale karşılık olarak hükümet, silikoz hastalığı bulanan hastaların sağlık hizmetlerine 
ücretsiz erişimini sağladı ve 2009 yılında silika aşındırıcılı taşlama işlemini yasakladı. Silikozu bulunan 
birçok hastanın sağlık sigortası bulunmadığı ve sağlıkları çalışamayacak kadar ağır olduğu için 
hükümet, 3 aylık bir dönem için geçerli olacak geçici bir kanun ile işgücünün ≥%15’inde silikoz ortaya 
çıkan şirketlerde daha önce çalışmış işçilere tazminat vermiştir. Bu kanun, daha önce ölmüş işçilerin 
ailelerini veya kanunun geçtiği sırada silikotik bozukluğun gelişmediği işçileri kapsamamıştır. 2011 
yılında silikoz tanısı konulmuş ve tazminat için geçerli bir başvurusu bulunan başvuru sahiplerinin 
yalnızca %48’i maluliyet tazminatı almıştır.24 Çalışmamız, maruziyet bulunmayan zamanlarda silikozun 
geliştiğini ve bu tür geçici kanunların, bu hastalık nedeniyle bir bozukluğun henüz gelişmediği risk 
altındaki tüm işçileri kapsamayacağını göstermektedir. 
 
Türkiye, kot taşlamacığını yasaklamış olmasına rağmen üretim, Bangladeş gibi diğer ülkelere geçtiği 
için taşlanmış kotlar satıldığı sürece iş sağlığı sonuçları küresel olacaktır.25 
 
Bir başka önleyici yaklaşım, hazırgiyim imalatçılarının küresel tedarik zincirinde, bu işlemle bağlantılı 
silikoz ölüm oranı ve hastalık oranı ışığında taşlanmış kot satın alınmasına dair politikalarını 
netleştirmeleri olabilir.25 
 
2007 yılında değerlendirdiğimiz 145 işçinin 62’sini dahil edemediğimiz için çalışmamız sınırlıydı. 
Katılmayanların bazıları, diğer akademik tıp merkezlerinde değerlendirme talebinde bulunmuş 
olabilirler; bir tanesi köyleriyle aynı mesafededir. Katılmayanlar, daha yüksek ustabaşı oranına (%92) 
ve taşlama yapılan işyerlerinde uyuyan kişi oranına (%92) sahip çalışma deneklerinden ayrılmıştır; her 
ikisinin özellikleri de 2011 yılında yeniden değerlendirilen kişiler arasındaki daha kötü sağlık sonuçları 
ile bağlantılıydı. Katılımcı örneğimizin, 2007 yılında değerlendirilen tüm kohortta silikoz yükünü ve 
gelişimini küçümsemiş olabileceği sonucuna vardık. Az sayıdaki katılımcı ve vefat etmiş kişilerle, 
maruziyet süresi ve ilk maruziyetten bu yana geçen süre gibi çeşitli maruziyet risk göstergelerinde, 
mevcutsa, sağlık sonucu belirleyici faktörlerindeki farklılıkları göstermek için istatistiksel gücü 
sınırladık. 
 
Çalışmamızdaki diğer bir sınırlama, bu popülasyondaki mikrobakteriyel enfeksiyon prevalansının 
klinik laboratuvar kanıtının yetersiz olmasıydı. Balgam yayması ve kültür sonuçları olmadan silikoz ve 
akciğer TB (tüberküloz) arasındaki radyolojik farktan emin olamazdık. Doktorlar bu hastalardaki 
muhtemel silika maruziyetinin farkına varmadan önce bazı katılımcılara TB ile ilgili yanlış doktor 
tanıları konulmuştur. Bu nedenle önceki TB teşhisine dair katılımcı raporu istemedik ve hastalığın 
ilerlemesine dair herhangi bir mikrobakteriyel enfeksiyon etkisini değerlendiremedik. 
 
Çalışmanın güçlü yanları, 4 yıllık süredeki ölçümlerin karşılaştırılabilirliğinde yatar. Solunum 
bozukluğunu değerlendirmek için aynı teknisyen, aynı akciğer fonksiyon ekipmanlarını kullandı. 
Grafilerin ILO sınıflandırmasını sağlayan üç doktorun ikisi, 2007 yılındaki akciğer grafilerini daha önce 
değerlendirdi ve her birinden bağımsız ve daha önceki okuma veya fizyolojiyi hesaba katmadan 2011 
yılı okumalarını gerçekleştirdi. Ulusal kaynakların kullanıldığı hayati durum tespiti sağlıklıydı. 
Nihayetinde, 2007 yılında(6) eski taşlamacıların toplum temelli katılımı, endüstri genelinde bir riski 
doğrulayan, birçok işyerinde silika maruziyetinden kaynaklanan hastalık oranının karma bir resminin 
ortaya konulmasına olanak sağladı. Gerçekten de ölüm oranı, muhtemelen eski taşlama işçilerini 
daha kötü tesislerden bir nebze daha iyi tesislere geçmeleri için motive etmiş olabilecek endüstri 
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çapındaki değişken çalışma koşullarını yansıtan, taşlama işleminin gerçekleştirildiği işyeri sayısı ile 
bağlantılıydı. 
 

 
Şekil 2 – A-C, Üç farklı vakada ilerlemeyi gösteren akciğer grafileri. A, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
3/2 alt kategorisine gelen küçük opasiteler. B, büyük opasiteler C kategorisine gelen küçük opasiteler. 
C, A kategorisinden B kategorisne geniş opasitelerin gelişimi 
 
 

 
Şekil 3 – Dikey eksende Uluslararası Çalışma Örgütü küçük opasite yoğunluğu ve büyük opasite kategorisini 
gösteren bireysel katılımcılara göre takip dönemi süresince radyografik ilerleme. Geniş opasite kategorileri 
A, B ve C; sırasıyla 1, 2 ve 3 birim uzunluk çubuklarıyla gösterilmektedir. Vefat edenler, uygun histogram 
çizgisinin en üstündeki üst satırda gösterilmektedir. 
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TABLO 3 ]  Radyografik İlerleme, %12 Akciğer Fonksiyon Kaybı ve Ölüm ile 2011 Yılında Değerlendirilen 83 Eski Taşlamacının 2007 Yılındaki Demografi, Akciğer İşlev 
 Göstergeleri ve Maruziyet Özellikleri 

 
Özellikler Radyografik İlerleme  Akciğer Fonksiyon Kaybı Ölüm 

 İlerleme Yok 
(n=13) 

İlerleme 
(n = 61) 

Kayıp Yok  
(n = 25) 

Kayıp 
(n = 49) 

Hayatta (n=74) Ölü (n=9) 

2007 yılındaki yaşı, y 26,9 ± 7,4a 23,1 ± 5,2a 24,2 ± 4,3   23,5 ± 6,3 23,7 ± 5,7 20,9 ± 2,5 
İlk maruz kalma yaşı, y  19,5 ± 6,5a 16,3 ± 5,3a 17,0 ± 5,4 16,8 ± 5,7 16,9 ± 5,6 15,1 ± 1,9 

Her tür sigara içicisi, No. % 10 (76,9)a 44 (72,1)a 22 (88,0)a 32 (65,3)a 54 (73,0) 4 (44,4)a 

Sigara içme paket-yılı  5,8 ± 4,8 5,3 ± 5,0 6,6 ± 4,5 4,7 ± 5,1 5,4 ± 4,9a 2,0 3,0a 

Maruziyet süresi, mo 35,0 ± 34,7 41,8 ± 27,2 44,2 ± 23,4 38,8 ± 30,9 40,6 ± 28,5 40,1 ± 13,5 

İlk maruziyetten bu yana geçen 
süre, mo 

88,6 ± 45,8 81,1 ± 36,4 85,4 ± 42,2 80,8 ± 36,1 82,4 ± 38,0 65,3 ± 29,8 

Ustabaşı olarak çalışma, No. (%) 6 (46,2)a 45 (73,8)a 20 (80,0)a   31 (63,3)a 51 (68,9)a 7 (77,8) 

Ustabaşı olarak ay 24,9 ± 38,3 31,9 ± 28,3 34,2 ± 27,6 28,8 ± 31,4 30,6 ± 30,1 29,8 ± 18,0 
İşyeri, No. 2,2 ± 1,4 2,2 ± 1,1 2,3 ± 0,9 2,1 ± 1,3 2,2 ± 1,2a 3,3 ± 0,7 
Taşlama aygıtları, No. 3,3 ± 0,8 3,8 ± 1,5 4,3 ± 1,9a  3,5 ± 0,9a 3,7 ± 1,4 3,6 ± 0,5 
İşyerinde uyuma, No. (%) 7 (53,8)a 36 (59,0)a 18 (72,0)a  25 (51,0)a 43 (58,1)a 8 (88,9)a 

Boyu, cm 172,2 ± 3,9 170,3 ± 6,3 170,4 ± 5,6 170,7 ± 6,2 170,6 ± 6,0 168,4 ± 4,3 
FVC, L  5,16 ± 0,65 4,58 ± 0,90 4,42 ± 0,73a  4,82 ±0,93a 4,68 ± 0,89a 2,71 ± 0,95a 
FVC, beklenen % 104,3 ±14,1 97,5 ± 21,7 88,3 ± 12,8a  104,0±21,9a 98,7 ± 20,6a 60,8 ± 19,7a 
FEV1, L  4,33 ± 0,55 3,96 ± 0,89 3,92 ± 0,77 4,07 ± 0,89 4,02 ± 0,85a 2,32 ± 0,88a 
FEV1, beklenen % 104,1 ±16,1 99,5 ± 23,3 95,3 ± 18,6 102,8 ±23,5 100,3 ± 22,1a 59,8 ± 21,9a 
FEV1/FVC % 86,9 ± 11,5 86,3 ± 9,5 88,6 ± 8,3 85,3 ± 10,4 86,4 ± 9,8 86,0 ± 7,2 

Aksi belirtilmedikçe veriler, ortalama ± SD olarak gösterilmektedir. 
İstatistiksel olarak anlamlı.
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Şekil 4 – Şekil 3’tekiyle aynı numaralandırma sistemi kullanılarak çalışma grubundaki bireysel katılımcılara göre akciğer 
fonksiyonları (beklenen FVC % değerleri).Açık gri çubuklar, uygun histogram çizgisinin üzerindeki üst satırda belirtilen ölümler 
için 2007 verilerini göstermektedir. Çizgili çubuklar, 2007 değerlerinde 2011 artışını göstermektedir. Koyu gri çubuklar, ikincisi 
açık gri ve koyu gri çubukların toplamı olan, 2007 yılındaki değerlerle karşılaştırıldığında 2011 yılındaki akciğer fonksiyonunun 
azalma büyüklüğünü göstermektedir. 

 
 
Sonuç 
 
Bulgularımız, hemen hemen tüm eski kot taşlamacılarda silikozun gelişeceğini ve zaman içinde 
engelliliğe dönüşecek bozulma gelişimi beklendiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de 
geçici tazminat yetersizdir ve bu sektörde çalışan işçilerde silikoz hastalığının önlenmesi için küresel 
tedbirler gereklidir. 
 
Teşekkür 
 
Yazar katkıları: M.A. bu çalışmadaki tüm verilere tam erişime sahiptir ve veri bütünlüğü ve veri 
analizlerinin doğruluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenmektedir. M. A., O. A., E. Y. U., A. K. ve F. A. 
araştırma tasarısına katkıda bulunmuştur; M. A., O. A., E. Y. U., A. K., F. A., M. G. ve K. K. Veri analizine 
ve makale taslağına katkıda bulunmuştur; M. A., F. A., M. G. ve K. K. taslağın düzenlenmesine katkıda 
bulunmuştur. 
 
Finansal/finansal olmayan açıklamalar: Yazarlar, bu makalede ürünlerinden veya hizmetlerinden söz 
edilen herhangi bir şirket/kurum ile hiçbir potansiyel çıkar çatışmasının bulunmadığını CHEST’e 
bildirmiştir. 
 
Diğer katkılar: Yazarlar, Epidemiyolojik, Klinik ve Yöneylem Araştırma Programı Yöntemleri için 
Amerikan Toraks Derneği’ne teşekkür etmektedir. Bu rapordaki bulgular ve sonuçlar, yazarlara aittir 
ve ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nün görüşlerini yansıtması gerekli değildir. 
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